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 عفونت هاي  مجاري ادراري

 )UTI( 

 منابع:
 جراحی برونر سودارث /سایت سالمت   -کتاب داخلی

 عفونت مجراي ادراري تهیه از :
 فائزه اسحاق زاده

 فعالیت هاي غیر مجاز در بیماران مبتال
 به عفونت ادراري

 باید از دوچرخه سواري، سوار کاري و ..... اجتناب نماید
 زیرا این فعالیتها برگشت ادرار را افزایش می دهند.

:رژیم غذایی مجاز 
 مصرف مایعات فراوان در

روز که سبب شستشوي 
 باکتریها از مجاري ادراري 
می شود آب بهترین مایع 

.است
مصرف مواد غذایی که ادرار 

را اسیدي می کنند مانند:گوشت، تخم مرغ، مغزها، پنیر، نان، 
 آلو ، آبمیوه و...

 مکمل هاي پیشنهادي شامل موارد زیر هستند:
 مصرف روزانه مولتی ویتامینE ،A ،C  
  روغن ماهیمثل  3اسیدهاي چرب امگا مصرف 
 .و ماهی  مفید است 
 برنجسبوس مصرف بسیاري از دانه ها و غالت و 
 در این بیماري مفید است.کلیه براي سالمت 
  به دلیل خاصیت ضدباکتري، گریپ فروت عصاره ي

 ضد قارچ و فعالیت ضد ویروسی مفید است.
 چاي سبز مصرف 
 کاهش دریافت چربی در رژیم غذایی 
:رژیم غذایی غیرمجاز 
 عدم مصرف مواد محرك مثانه مانند: قهوه، چاي ،ادویه

 جات و مرکبات و......

:آموزش هاي خود مراقبتی اختصاصی 
 . سعی کنید مثانه را تا حد ممکن خالی نگهدارید.1
. بهتر است داروها را با آبمیوه مورد عالقه کودك مخلوط 2

 گردد.
. تحرك و فعالیتهاي بدنی در حد انتظار می بایست جزء 3

 الینفک زندگی باشد.
. در صورت استفاده از کیسه ادراري پس از تخلیه آنرا با 4

محلول رقیق شده بتادین و آب یا محلول اسید استیک 
 بشویید.

.شستشوي مرتب ناحیه تناسلی با آب و خشک نگه داشتن 5
 موضع

. تمیزکردن ناحیه تناسلی در دختر بچه ها از قسمت جلو به 6
 عقب انجام دهید.

. توصیه به کودکان که مکرر و بطور کامل ادرار نموده از 7
 حبس ادرار جلوگیري نمایند.

 .  استفاده از شورتهاي نخی امکان تهویه را بوجود میآورد.8



 آموزش به بیمار         
به بیمار آموزش دهید به جاي استفاده از وان در حمام از دوش استفاده 

 کند.
 بعد از هر بار دفع ناحیه پرینه از جلو به عقب شسته شود.

به بیمار آموزش دهید با مصرف مایعات فراوان از بروز عفونت ادراري 
 پیشگیري کند.
 ساعت یکبار مثانه را تخلیه کند. 3تا  2در طی روز هر 

 بالفاصله بعد از عمل جنسی ادرار کند.
 عدم استفاده از لباس هاي تنگ و چسبان

 دارو هاي تجویز شده را طبق دستور مصرف کند.
 عفونت ادراري در دیابتی ها بیشتر است.

 افراد دیابتی نسبت به غیر دیابتی ها، بیشتر به عفونت هاي ادراري
 بدون عالمت مبتال می شوند، یعنی با اینکه آزمایش کشت

 ادرار شان مثبت شده (نشان می دهد عفونت دارند)، ولی خود
 دردو تب ، تکرر ادرار، سوزش ادرارشخص عالمت هایی مثل 
 در ناحیه پایین شکم ندارد.

.تنها راه براي پیشگیري، کنترل مرتب قند خون است  
 آموزش هاي مراقبت از خود در بیمارانی که با سند

 ادراري مرخص می شوند:
رعایت اصول مراقبت از خود  در رابطه با کاتتر از قبیل رعایت اصول  

بهداشتی شستشوي دست ها قبل و بعد از آویزان کردن کیسه ادراري به 
 محل مخصوص خود

 لیوان آب در روز 8تا  7نوشیدن 
دقت و توجه به اینکه کیسه ادراري همیشه در سطح پایین تري نسبت 

 به مثانه قرار گیرد. 
 روز  تعویض کند (با مراجعه به پزشک ) 10سوند دائم را هر

 یاد آوري کنید که همیشه کاتتر را به بغل پاي خود ثابت کند  
 گزارش موارد غیر عادي مثل ادرار خونی

 

 ، عالمت هاي دیگر شامل تکرر ادرار همراه با درد
ادرار بدبو ، تغییر رنگ ادرار به سمت تیره یا رنگ چاي 

و وجود خون واضح در ادرار همراه با دفع لخته هاي 
 خون است. 

کشیده شود کلیه ها در مواردي که عفونت ادرار به سمت  
به این عالئم تب و درد پهلو و شکم درد شدید هم اضافه 

 می شود.

 
 
 
 
 
 

 :درمان
پس از مشخص شدن نتایج کشت و آنتی بیوگرام ،درمان آنتی 

 بیوتیکی شروع می شود.

 عبارتند از:  UTIرایج ترین داروهاي ضد میکروبی در درمان 
   
 پنی سیلین ها 
 سولفو نامیدها 
 سفالوسپورینها 
 نیتروفورانتوئن 
 تتراسیکلین ها 

 عفونت اداري چیست؟   
عفونت ادراري بیماري است که در اثر وارد شدن میکروب 

 به مجاري ادراري ایجاد می شود .
 عفونت اگر مثانه را درگیر کند سیستیت گفته می شود 
 همچنین ممکن است دستگاه ادراري فوقانی یعنی

کلیه را نیز درگیر کند که در این صورت پیلونفریت 
 گفته می شود.

این دو مورد از نظر عالیم با لینی و درمانی خیلی با هم 
 فرق می  کنند .

معموالً علت اصلی عفونت ادراري عامل باکتریایی موجود 
در دستگاه گوارش می باشد که در بچه ها وجود دارد که به 
طور باالرونده اي عموماً مثانه را درگیر میکند . ممکن است 

عواملی وجود داشته باشد که کلیه را هم بعد از درگیري 
 مثانه درگیر کنند.

عالئم عفونت اداري چیست؟ 
عالئم عفونت ادراري بستگی به این دارد که درگیري 
سیستم ادراري محدود به مثانه است یا کلیه ها را هم  

 باشد :  مثانهدرگیر کرده است . اگر درگیري فقط 
     اولین عالمت عفونت ادراري ، احساس ناراحتی هنگـام

 ادرار کردن است.
 ، این احساس میتواند خودش را به صورت سوزش

مجراي ادرار،  بی اختیاري ادرار درد در انتهاي ادرار 
کردن و درد در ناحیه استخوان عانه یا زیر شکم نشان 

 دهد.
 
 
 


